
Beste familie en vrienden, 
De pandemie maakt het er voor de kerk 
niet eenvoudiger op, maar de afgelopen 
herfst bood weer mogelijkheden. Eind 
september verdwenen de meeste beper-
kingen. We konden weer met het open-
baar vervoer reizen, we konden weer 
kerkdiensten hebben en jongerenwerk. 
Maar telkens worden we er opnieuw aan 
herinnerd dat corona er nog is. In 
december nam de besmettingsgraad 
weer toe en juist voor de kerst kwamen 
er weer restricties. We kunnen nog 
steeds kerkdiensten houden, maar we 
moeten afstand houden en men moet op 
z’n aangewezen plaats blijven zitten. 
Gezellig mingelen (kletsen) onder de 
koffie is nu weer even niet mogelijk.   
 
Gelukkig konden we dus met kerst wel 
bijeenkomen in de kerk. En het was ook 
mogelijk om thuis bij elkaar te zijn deze 
dagen. Onze zoon Mattias met zijn 
vriendin uit Göteborg en Alexander 
logeerden bij ons en het was fijn om zo 
bij elkaar te zijn. Met zijn allen waren we 
bij de “Julotta”, de traditionele kerstdienst 
die op kerstmorgen heel vroeg gehouden 
wordt. In ons geval om 7 uur; er zijn 
kerken die het zelfs om 6 uur doen! 
 
Rotebro 
In Rotebro is een gesprek begonnen 
over hoe de gemeente nu verder wil 
gaan. Het is niet vanzelfsprekend dat 
alles terug naar het oude gaat: de 
situatie is anders dan twee jaar geleden. 
Gewoontes van mensen zijn veranderd. 
De vraag is welke plekken van ontmoe-
ting de gemeente nu nodig heeft en hoe 
we de mensen kunnen bereiken rondom 
ons, in de samenleving. Gedurende de 
herfst is er een combinatie van diensten 
in de kerk geweest, maar ook een aantal 

diensten in de buitenlucht. Al wandelend: 
naar het pelgrimsmodel. We vragen 
graag uw gebed voor het zoeken naar de 
juiste vormen om in het nieuwe jaar 
verder te gaan. 
 
Gebed vragen we ook voor de financiën 
van de gemeente. De kosten zijn een 
stuk hoger dan de inkomsten en dat kan 
natuurlijk niet zo blijven. Tegelijk kunnen 
we danken voor het feit dat de gemeente 
nu weer een parttime jeugdleider heeft 
kunnen aanstellen, dankzij een gerichte 
subsidie van een stichting voor christelijk 
jeugdwerk. Ons jeugdwerk bestaat onder 
meer uit scouting en er is een kinder-
koor. De uitdaging is om de gezinnen 
ook verder bij de gemeente te betrekken.  
Het afgelopen jaar had Gerdine 
tweemaal een bijbelstudiegroepje online. 
Dit werd door de deelnemers gewaar-
deerd. Tijdens deze bijeenkomsten werd, 
aan de hand het Johannesevangelie. 
een aantal ontmoetingen van mensen 
met Jezus besproken. Het feit dat het 
online is, opent mogelijkheden voor 
mensen die anders niet deel zouden 
kunnen nemen omdat ze bijvoorbeeld te 
ver weg wonen. Een derde serie zit in de 
planning voor het voorjaar. 
 
Zending 
Tijdens de jaarconferentie van de 
landelijke kerk in september -die ook dit 
jaar online gehouden werd- werd onder 
andere gebeden voor nieuwe zendelin-
gen die de Uniting Church het komende 
voorjaar gaat uitzenden. Vijf nieuwe 
zendelingen, twee naar Thailand om te 
gaan werken onder het volk van de 
Karenen, en drie naar Congo Kinshasa. 
We hopen ook nog zendelingen naar 
Congo Brazzaville te kunnen uitzenden. 
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“Moderne zending is een proces van 
overal naar overal, en we zijn dan ook 

erg dankbaar voor zendelingen die 
afkomstig zijn uit andere landen die in 

Zweden werken.”  

 
 

Sponsorloop Rotebro Rotebrokerk een licht in Rotebro 



‘Zweden heeft het 
getuigenis van het 

Evangelie nodig‘ 

European Christian Mission (ECM)  
is een internationale en interkerkelijke 

zendingsorganisatie, met als doel 
gemeenten stichten in Europa: dé 
missionaire strategie in het meest 

uitdagende continent voor christenen 
vandaag. Evangeliseren, discipelen 

maken en leiders trainen zijn daarom 
sinds 1904 kernbegrippen bij ons | 

Fam Willemsen is financieel 
afhankelijk van giften. Je kunt hen 

steunen door een gift over te maken 
via www.ecmnl.nederland/geven of op: 
NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting 

ECM-Nederland, Deventer o.v.v. 
“fonds Willemsen” | ECM-Nederland - 

Maagdenburgstraat 18 - 7421 ZC 
Deventer - Nederland - 0570-637537 

ecmnederland@ecmi.org 
www.ecmnederland.nl 
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Kerst in Rotebro 

Moderne zending is een proces 
van overal naar overal, en we zijn 
dan ook erg dankbaar voor 
zendelingen die afkomstig zijn uit 
andere landen en hier in Zweden 
werken. Daar maken we zelf ook 
deel van uit, maar er zijn er meer 
vanuit verschillende landen en 
organisaties. Onder andere de 
familie Poelarends uit Nederland, 
ook zij zijn ECM’ers. Zij kwamen 
aan het begin van dit jaar en 
werden ook officieel verwelkomd 
tijdens de jaarconferentie. 
 
Gedurende de zomer en het 
najaar konden ook een aantal zen-
delingen, die naar Zweden uitge-
weken waren in verband met 
Covid-19, weer terugkeren naar 
hun plek van uitzending in 
Ecuador respectievelijk Congo 
Brazzaville. Gerard kon in oktober 
een bezoek brengen aan de kerk 
in Congo Brazzaville, waar de 
besmettingscijfers erg laag waren. 
Behalve bezoek aan de zende-
lingen was het ook mogelijk om 
een aantal projecten die vanuit 
Zweden ondersteund worden te 
bespreken. Een van die projecten 
is het werk onder de Batwa 
Pygmeeën, een groep die nog 
nauwelijks is bereikt en die sterk 
gediscrimineerd wordt in de 
samenleving en ook in de kerk. 
Onze ervaringen met onder meer 
de situatie van de Samen biedt 
een ingang. Dat bleek een paar 
jaar geleden, toen Gerard ondanks 
scepsis vanuit de lokale kerk een 
groep Batwa in het andere Congo 
bezocht. Aanvankelijk was er 
afstand tussen de Batwa, die aan 
één kant van een weggetje zaten, 
en de Congolese pastors en de 
Zweedse delegatie, aan de andere 
kant. Maar na gesprekken -onder 
andere over hoe we dat in 
Samenland beleefden- kon er toch 
een groepsfoto gemaakt worden 
met iedereen aan dezelfde kant 
van het weggetje! 
 
Wat de Samen betreft, heeft de 
Lutherse kerk (de voormalige 
staatskerk) onlangs officieel zijn 

In Christus verbonden, 

Gerdine en Gerard 

excuus aangeboden aan het 
Samische volk voor haar histori-
sche rol in de verdrukking van de 
Samen. Dat gebeurde in een 
indrukwekkende dienst in de 
kathedraal van Uppsala, waar ook 
getuigenissen van een aantal 
Samen aangehoord werden. De 
komende jaren hopen we op een 
positieve ontwikkeling in de relatie 
tussen het Samische volk en de 
Lutherse kerk, maar ook kerken in 
het algemeen. We zijn dankbaar 
voor het openstaan voor Samische 
vormen van geloofsbeleving, iets 
wat er nauwelijks in de kerken was 
toen wij in Zweden kwamen. 
 
We bidden en hopen dat 2022 het 
jaar zal worden waarin we elkaar 
weer vrij kunnen gaan ontmoeten. 
Ondanks alle digitale mogelijk-
heden gaat er niets boven de 
ontmoeting en we merken dat 
mensen dat ook heel erg gemist 
hebben 
 
We zijn dankbaar voor uw gebed 
en ondersteuning, die we allebei 
hard nodig hebben. 

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets 
uit deze publicatie te verspreiden zonder onze 
toestemming | U krijgt deze mailing omdat u 
heeft aangegeven deze publicatie te willen 

ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aan-
passen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlij-
nen ter bescherming van uw privacy in over-

eenstemming met de nieuwe Europese regel-
geving: www.ecmnederland.nl/privacy-

statement  

Julotta Kerstviering 

Fakkeltocht met de scouten 

Gebed voor nieuwe zendelingen 

Kerkbezoek in Kongo 

Batwavolk in Kongo 
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